Z ápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lutiše konaného dňa 12.08.2014

Prítomní

: Anton Štefko, Viera Bohušová, Kamil Hudec, Ján Kubliniak, Miloš Strnádel,
Ján Škrobák

Neprítomní : Pavol Hýll, Martin Stanček
Ostatní

: podľa prezenčnej listiny

Program :
1. Otvorenie
a) schválenie programu rokovania
b) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
c) voľba návrhovej komisie
2. Určenie úväzku starostu obce na celé funkčné obdobie
3. Určenie počtu poslancov na celé volebné obdobie
4. Rôzne a záver
bod č.1.: Otvorenie
Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva Lutiše otvoril a privítal všetkých
prítomných starosta obce p. Anton Štefko. Podľa prezenčnej listiny skonštatoval, že zasadnutia
sa zúčastnila nadpolovičná väčšina poslancov obecného zastupiteľstva, preto vyhlásil obecné
zastupiteľstvo za uznášania sa schopné. Oboznámil prítomných s programom zasadnutia
a následne vyzval prítomných o návrh doplnenia programu, nebol navrhnutý ďalší bod
programu, poslanci jednohlasne schválili program v takomto návrhu.
Určil zapisovateľa zápisnice p. Annu Chovancovú a overovateľov zápisnice p. Kamila Hudeca
a Miloša Strnadela.
Ďalej p. starosta podal návrh na zloženie návrhovej komisie a to v zložení p. Viera Bohušová, Ján
Kubliniak, Ján Škrobák. Prítomní poslanci návrh jednohlasne schválili.
bod č.2.: Určenie úväzku starostu na celé funkčné obdobie
Pán starosta oboznámil prítomných poslancov o uskutočnení volieb do orgánov
samosprávy, ktoré budú dňa 15.11.2014, preto podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p. zastupiteľstvo určuje najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie
rozsah výkonu funkcie starostu, starostovi obce Lutiše určili na funkčné obdobie 2014-2018
rozsah výkonu funkcie na plný úväzok.
bod č.3.: Určenie počtu poslancov na celé volebné obdobie
Ďalej p. starosta oboznámil prítomných, že v dôsledku uvedeného zákona musí obecné
zastupiteľstvo určiť počet poslancov - podľa počtu obyvateľov od 501 do 1 000 pripadá 5-7
poslancov, prítomní poslanci určili 7 poslancov obecného zastupiteľstva obce Lutiše na celé
volebné obdobie 2014-2018.

bod č.4.: Rôzne
V rôznom informoval p. starosta prítomných o prácach, ktoré sa vykonávajú a to
úprava chodníka okolo multifunkčného ihriska pri ZŠ, oprava mostov poškodených povodňami,
oprava požiarnej budovy, orezávanie stromov.
Ďalej vystúpil poslanec Hudec, ktorý sa pýtal na opravu stĺpa, je v kritickom stave.
Poslanec Strnadel požadoval pridať kontajner na sklo v časti obce Melišíkovia.
U z n e s e n i e č. 3/2014
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lutiše konaného dňa 12.08.2014
Obecné zastupiteľstvo v Lutišiach
A. b e r i e n a v e d o m i e
1. určenie zapisovateľa p. Chovancovú a overovateľov zápisnice p. Hudeca a Strnadela
2. informatívne správy - úprava chodníka
- oprava poškodených mostov
- oprava požiarnej budovy
- orezávanie stromov
C. u r č u j e
1. v zmysle § 11 ods. 3 písm. c) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
7 poslancov obecného zastupiteľstva obce Lutiše na celé volebné obdobie 2014 – 2018
2. v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
a z dôvodu plnenia povinností, vyplývajúcich z verejnej funkcie starostu, starostovi obce
Lutiše na celé funkčné obdobie 2014 – 2018 rozsah výkonu funkcie starostu na plný úväzok
B. s c h v a ľ u j e
1. program rokovania OZ Lutiše
2. návrhovú a mandátovú komisiu v zložení p. Bohušová, Kubliniak, Škrobák
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje návrh Uznesenia č.3/2014 zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva v Lutišiach.
Záverom zasadnutia obecného zastupiteľstva pán starosta obce poďakoval všetkým
prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.
Overovatelia zápisnice:
Kamil Hudec
Miloš Strnadel
Zapisovateľ:
Anna Chovancová
Anton Š t e f k o
starosta obce

